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A Baranya Megyei Kormányhivatal  
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 

Az „Önindító 2018” újonnan induló vállalkozások támogatását elősegítő megyei munkaerő-

piaci program keretében tartandó vállalkozói képzés megvalósítására. 

 

I. Az ajánlat célja: 

Baranya megyében élő, álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatására, továbbá a vállalkozóvá 

váláshoz és a vállalkozás működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított, 

„Önindító 2018” elnevezésű munkaerő-piaci program keretében lebonyolítandó képzés megvalósítása. 

II. Az ajánlatkérő: 

név: Baranya Megyei Kormányhivatal 

cím: 7623 Pécs, József Attila u. 10. 

Elérhetőség: 72/896-015, e-mail: foglalkoztatas@aranya.gov.hu 

képviseli: Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott 

 

III. A támogatható képzés leírása: 

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 1. § (1) 

bekezdésének f) pontjában szereplő, vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges 

kompetenciák megszerzésére indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő akkreditált 

képzés.  

Képzés megnevezése: Vállalkozásindítási ismeretek és a vállalkozások működtetése (a képzés 

moduljai: vállalkozásalapítási és gazdálkodási feladatok, jogi alapismeretek, pénzügyi alapismeretek, 

marketing alapismeretek, ügyvitel és internet ismeretek, vállalati stratégia készítése, pénzügyi 

finanszírozási ismeretek, humánerőforrás tervezés, termék-szolgáltatás marketing, pályázatírási 

alapismeretek) 

 

IV. Vonatkozó főbb jogszabályok: 

- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 

- a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és 

követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának 

vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI.12.) Korm.rendelet (Kormányrendelet) 

- a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 
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- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény 

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) 

MüM rendelet (MüM Rendelet) 

- az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (OKJ Rendelet) 

 

V. Képzési információ, határidők 

Jelen ajánlattételi felhívás az „Önindító 2018” munkaerő-piaci program 2018. év decemberében, 

Pécsett indítandó, vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák 

megszerzésére, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzésére vonatkozik. 

Képzés várható időtartama: 2018. december 1. - 2019. június 30. (6 hónap) 

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. november 16. 

Képzés óraszáma: összesen 550 óra (450 óra gyakorlat, 100 óra elmélet) 

Létszám: max. 20 fő  

 

VI. A képzés lebonyolításának feltételei, hogy a képző 

- az Fktv. alapján az adott képzés indítására és lefolytatására megfelelő jogosultsággal 

rendelkezik, így különösen: 

o Szerepel az Fktv 5. §-ában meghatározott, felnőttképzést folytató intézmények 

elektronikus nyilvántartásában, 

o rendelkezik az adott képzésre vonatkozó engedéllyel, vagy vállalja, hogy annak 

engedélyeztetését legkésőbb az ajánlat benyújtásának napján megkéri. (Ha az adott 

képzés az OKJ-ban rész-szakképesítésként szerepel, akkor az indítható az alap 

szakképesítésre kiadott engedély birtokában is, azonban megvalósításához szakértővel 

minősített képzési program szükséges, melyre a felnőttképzési szerződés megköthető.)  

- rendelkezik az Fktv. 12. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő képzési programmal, és a 

képzés megvalósításához szükséges tananyaggal, 

- vállalja, hogy a Fktv. 3. §-a hatálya alá tartozó engedélyezett képzéseket a Kormányrendelet 

16. § (7) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szakképzettséggel és szakmai 

gyakorlattal rendelkező oktatókkal bonyolítja le, 

- biztosítja a képzéshez előírt és szükséges tárgyi feltételeket, 

- rendelkezik saját tulajdonban lévő, vagy bérelt, vagy más módon használatban lévő oktatásra 

alkalmas épülettel, vagy épületrésszel a képzés helyszínén, 

- a meghirdetett képzés helyszíne szerinti megyében ügyfélszolgálatot működtet, amely 

biztosítja a képzés iránt érdeklődők és a képzésben résztvevők számára a személyes 

megkeresés, a telefonon és interneten keresztül történő elérés lehetőségét, 
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- képzési ajánlatai nem haladják meg a Pénzügyminisztérium által hivatalos formában közzétett 

– az ajánlattétel beadásának napján érvényes - költségnormák kereteit,  

- a tanfolyam szervezésével kapcsolatos egyéb díjat a képzésben résztvevőtől nem kér, 

- vállalja, hogy a Kormányhivatallal a MÜM Rendelet 4. §-ban meghatározott együttműködési 

megállapodást köt, 

- a tanfolyam indítását az ajánlatban vállalt minimális létszám megléte esetén az év bármely 

szakában vállalja, 

- vállalja, hogy a képzések megvalósítása során a megengedett hiányzás mértéke (elmélet-

gyakorlat összesen) maximum 20%, 

- vállalja, hogy a lemorzsolódás csökkentése érdekében a megengedett hiányzás indokolt, 

igazolt távolléttel történő túllépése esetén a mulasztott órák pótlására plusz költség 

felszámítása nélkül lehetőséget biztosít, ha azt a képzésben résztvevő írásban kéri, 

- az Fktv. 11. § i) pontja szerint vállalja a képzésben résztvevők rendszeres mentorálását aktív 

vállalkozói tevékenységet végző, tapasztalt szakemberek („keresztszülők”) segítségével. 

- a képzésben résztvevővel az Fktv. 13. §-a szerinti felnőttképzési szerződést köt, 

- a képzés megvalósulásáról havonta beszámolót küld a Kormányhivatal részére, 

- megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló jogszabályokban foglalt feltételeknek, 

- nem áll végelszámolás, csőd-, felszámolási vagy egyéb, a megszűntetésre irányuló eljárás 

alatt,  

- nincs meg nem fizetett köztartozása, 

- ajánlata megfelel a kiíró által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek. 

 

VII. Tartalmi követelmények 

- Az ajánlattevő rendelkezzen az OKJ Rendeletben szereplő, szakképesítésekre vonatkozó 

szakmai vizsga szervezésére való jogosultsággal, ill. ennek hiányában jelölje meg a szakmai 

vizsgáztatásra jogosult intézményt. 

- Az ajánlattevő vállalja, hogy az Fktv. 11. § (1) bekezdés g) pontja alapján felméri a résztvevők 

előzetes tudásszintjét. 

- A képzés tervezett létszáma, helyszíne, óraszáma, intenzitása feleljen meg az ajánlattételi 

felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak.  

- Az engedélyezett képzés képzési programjának óraszáma megfelel a felhívásban 

meghatározott óraszám-intervallumnak, továbbá az engedélyezett képzés megnevezése (nem 

szükséges a szó szerinti egyezőség), célja és célcsoportja lefedi jelen felhívásban 

meghatározottakat.  

 

VIII. Formai követelmények 

- Ajánlatot csak a jelen felhívás 1., 2. és 3. sz. mellékletét képező, szövegszerkesztővel kitöltött 

adatlapokon lehet benyújtani. 

- Az „Adatlap a felnőttképzést folytató intézményről” című dokumentumot és kötelező 

mellékleteit egy eredeti összefűzött, megbonthatatlan példányban, oldalszámozással és 
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tartalomjegyzékkel ellátva; az „Adatlap a képzési programról” nyomtatványt képzési 

programonként egy eredeti összefűzött, megbonthatatlan példányban, képzési programonként 

egymástól elkülönítve, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. 

A képzési programonként benyújtandó dokumentumok előlapjára kérjük feltüntetni az 

ajánlattevő nevét, címét, a képzés megnevezését és a képzés tervezett helyszínét is. 

 

IX. Az ajánlatok benyújtásának módja, helye, határideje 

Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, zárt borítékban, 2018. november 16. 14:00 óráig a Baranya Megyei 

Kormányhivatalnál lehet kizárólag személyesen, az ajánlattevő képviselője, vagy írásbeli 

meghatalmazottja által benyújtani (címe: Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztály, 7621 Pécs, Király u. 46.) 

(A postai, gyorspostai, futárszolgálati úton vagy egyéb módon megküldött ajánlatok érvénytelennek 

minősülnek). 

A részletes ajánlattételi felhívás (ajánlattételi adatlap és mellékletei) letölthetők http:// 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya.hu oldalon. 

 

X. Hiánypótlás  

A Kormányhivatal hiánypótlásra lehetőséget egy alkalommal - a hiánypótlási felhívás kézhezvételét 

követő 5 munkanapon belül - biztosít. Időközbeni hiánypótlás nem lehetséges. A hiánypótlást az 

ajánlat benyújtásával azonos módon kell benyújtani. 

Nem lehetséges hiánypótlás ha: 

- a formanyomtatványban bármilyen változtatást tesz (kivéve azokat az eseteket, ahol az 

adatlap erre lehetőséget biztosít), 

- az ajánlat a beadási határidőig nem (vagy nem a megfelelő módon) érkezik be az 

ajánlatkérőhöz, 

- az intézmény nem a meghirdetett képzés lebonyolítására nyújtja be ajánlatát, 

- az ajánlat paraméterei (létszám, óraszám, képzés megnevezése, heti óraszám, stb.) nem 

felelnek meg az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak,  

- az ajánlatban szereplő képzési program engedélyeztetését legkésőbb az ajánlat 

benyújtásának napján a felnőttképzést folytató intézmény nem kérte, 

- az ajánlattevő pénzügyi ajánlata meghaladja a Nemzetgazdasági Minisztérium által a 

Nemzetgazdasági Közlönyben közzétett – az ajánlattétel beadásának napján érvényes – 

költségnormák kereteit, vagy a költségkalkuláció nem felel meg a MÜM rendeletben 

foglaltaknak,  

- a költségkalkuláció nem nyilvánvaló számítási hibát tartalmaz. (nyilvánvaló számítási hiba az 

a hiba, amely valamely matematikai művelet elvégzéséből – szorzás, osztás, összeadás, 

kivonás - adódik, és amely a számítás megfelelő elvégzésével korrigálható úgy, hogy az egy 

főre eső képzési költséget, az összesített fajlagos költséget az eredetileg beadott ajánlathoz 

képest nem változtatja meg.) 

 

 



5 

 

XI. Az ajánlatok értékelése 

A képző intézmény kiválasztása a képzők által benyújtott ajánlatok alapján történik, az alábbi 

szempontok figyelembe vételével: 

- jogszabályi és az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek 

való megfelelés, 

- pénzügyi ajánlat. 

Kizárólag azok az ajánlatok kerülnek értékelésre, melyek a hiánypótlás nélkül, ill. hiánypótlást 

követően az ajánlatkérő által meghatározott – fentebb leírt – követelményeknek megfelelnek. 

Az ajánlat érvénytelen ha:  

- az a hiánypótlást követően sem felel meg a felhívásban foglalt formai és tartalmi 

követelményeknek, 

- a hiánypótlás nem teljes körű, vagy nem megfelelő, 

- a hiánypótlás a hiánypótlási felhívásban kitűzött határidőig nem, vagy nem az ajánlat 

benyújtásánál meghatározott módon érkezik be az ajánlatkérőhöz, 

Az ajánlatban valótlan adatok, információk közlése megtévesztésnek minősül, amely az ajánlattevőt 

automatikusan kizárja a képzési jegyzékre történő felvételből. 

 

XII. Döntés 

A képző intézmények a formai és tartalmi szempontból megfelelő képzési ajánlataik alapján a 

Kormányhivatal az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül döntést hoz, 

melyről a döntés meghozatalát követő 3 napon belül írásban értesíti az ajánlattevőt. 

Döntéshozó neve és beosztása: Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott 

Döntés előkészítésében résztvevők neve és beosztása: 

 Dr. Tigelmann Éva főosztályvezető 

 Szuló Krisztina főosztályvezető-helyettes 

 Kovácsovics Zsófia munkaerőpiaci szakügyintéző 

 Dr. Szatyor Győző jogtanácsos 

 

Pécs, 2018. november   „     .” 

 

        Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

Mellékletek: 

 

1. Intézményi ajánlattételi adatlap és mellékletei (1. sz. melléklet) 

2. Képzési ajánlattételi adatlap (2. sz. melléklet) 

3. Együttműködési megállapodás minta (3. sz. melléklet) 


